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ExpEriência no 
gerenciamento da engenharia 
em empreendimentos em regime EPC
JOÃO FONTOURA*
LUIZA CARNEIRO**

Este artigo relata experiências 
adquiridas no gerenciamento da
engenharia em empreendimentos na 
modalidade EPC (Engineering,
Procurement & Construction), técnicas 
aplicadas e resultados obtidos.
O escopo da engenharia abrange 
muito mais do que simplesmente a 
emissão da documentação de projeto 
básico e executivo: implica a liderança 
técnica do empreendimento junto ao 
Cliente, aos consorciados e
subfornecedores de materiais e serviços. 
Como tal, inclui atividades de
planejamento físico, apoio a
suprimentos (compras e contratos), 
suporte à construção civil, à montagem 
eletromecânica e, especialmente, ao 
comissionamento e aos testes finais. O 
campo de ação da equipe de
engenharia é livremente discutido,
tendo como roteiro as áreas de
conhecimento do Project Management 
Institute (PMI)
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m empreendimentos em regime EPC, 
é comum que o escopo contratual, 

além do fornecimento de equipamentos, 
materiais e serviços de construção, inclua 
também o projeto básico e o executivo, de 
maneira a caracterizar de forma completa 
a responsabilidade da empresa contratada 
(que aqui se denomina “epecista”). O epe-
cista fica assim responsável pelos quanti-
tativos (i.e., pelas quantidades projetadas 
de materiais tais como tubulações, concre-
to, estruturas metálicas, cabos etc.) e pelo 
desempenho dos equipamentos e sistemas 
que projeta, fornece, monta e comissiona. 
A engenharia, sendo o ponto de partida do 
empreendimento, pode influenciar decisiva-
mente o seu sucesso em termos de custo, 
prazo e qualidade, além de fundamentar o 
relacionamento cotidiano com o cliente.

Para que os requisitos de custo, prazo e 
qualidade sejam atendidos, a participação 
da engenharia deve permear a maioria das 
atividades do empreendimento, conforme 
será exposto a seguir, seja liderando, seja 
apoiando tais atividades.

O esforço e a atenção da engenharia de-
vem, ainda, visar ao ciclo de vida completo 
do empreendimento, desde a concepção até 
a operação ao longo de sua vida útil. Em 
certos casos, o futuro epecista pode estar 
envolvido desde a fase de viabilidade e de-
senvolvimento do negócio.

É de grande importância que a equipe 
de engenharia seja treinada em práticas de 
gerenciamento.

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO
DA EQUIPE DE ENGENHARIA

A formação dos profissionais que com-
põem a equipe de engenharia é essencial-
mente voltada para atividades de projeto, 
mas sua participação deve ser ampla em ati-
vidades pertinentes a outras gerências: ge-
rência de suprimentos − como apoio ao dili-
genciamento e à inspeção e participação nos 
testes de aceitação; gerência de construção 
civil e montagem eletromecânica − como 
na solução técnica in loco de problemas de 
obra e na administração de pleitos de subem-
preiteiros; gerência de planejamento − como 
em planos de recuperação, aceleração de 

E cronograma e alternativas de construção; e 
gerência de comissionamento, fase em que 
o conhecimento do processo é fundamental, 
em particular quando for necessário projetar 
e construir sistemas provisórios. 

Essas atividades devem ser lideradas pe-
las gerências respectivas, sendo a engenha-
ria acionada continuamente, por intermédio 
do gerente de engenharia.

Uma equipe de engenharia voltada para 
esses aspectos do empreendimento e seu 
ciclo de vida é um fator preponderante para 
o seu sucesso e é capaz de trazer ao projeto 
uma experiência muito valiosa para o clien-
te e para o próprio epecista.

Afinal, o produto final do epecista, in-
cluindo aí o projeto de engenharia, é a uni-
dade funcionando confiável e seguramente, 
ao longo de sua vida útil.

INTERFACES DA EQUIPE
DE ENGENHARIA

A equipe de engenharia se compõe das 
diversas disciplinas técnicas, cada uma lide-
rada por um supervisor. Os supervisores se 
reportam diretamente ao gerente de enge-
nharia (GE). As demais equipes gerenciais 
do empreendimento, como planejamento e 
finanças, prestam constante apoio à equipe 
de engenharia, no controle de seus prazos, 
orçamento e variações de escopo.

A equipe típica de um empreendimento 
EPC se estrutura conforme o organograma 
da figura 1.

O papel do GE é coordenar as atividades 
de projeto e todas as suas interfaces internas 
e externas, idealmente desde as fases ini-
ciais (estudos de viabilidade ou concorrên-
cia) até os testes finais do empreendimento 
e transferência para o pessoal de Operação 
& Manutenção (O&M) do cliente. E, even-
tualmente, responder por alguma questão 
relacionada com o projeto, que possa surgir 
durante o período de garantia.

No entanto, a responsabilidade direta 
pelo gerenciamento de custos, quantitati-
vos, qualidade e requisitos técnicos precisa 
ser adequadamente distribuída pelas dis-
ciplinas que se reportam ao GE, cada uma 
imbuída da sua importância para o sucesso 
do empreendimento.
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O GE se reporta ao diretor do projeto, e 
tem por principais pares os gerentes de pla-
nejamento, de suprimentos, de finanças, de 
construção e de comissionamento.

Para o GE trata-se de um estimulan-
te desafio: além da gestão de interfaces 
entre disciplinas, deve entender e atender 
da melhor maneira possível as expectati-
vas e necessidades das partes envolvidas; 
como objetivo permanente, deve cumprir o 
contrato atendendo o cliente; deve manter 
a equipe de engenharia motivada e bem 
informada; e manter as demais gerências 
envolvidas.

Já as expectativas em relação ao GE são 
várias, e frequentemente com diferenças 
marcantes em relação ao que o GE sabe ser 
de sua responsabilidade: tal como a expecta-
tiva, por parte do cliente ou dos consorcia-
dos, de que o seu envolvimento seja exclusi-
vamente com o detalhamento do projeto, em 
detrimento do acompanhamento do escopo 
ou do prazo. Normalmente a solução está na 
distribuição de responsabilidades e na atri-
buição de poder de decisão aos supervisores, 
que são os verdadeiros motores do projeto 
de engenharia e sempre os mais capacitados 
para discussões técnicas específicas.

O GE deve se envolver com questões 
técnicas conforme a necessidade e aportar a 
experiência requerida, seja a sua própria ou de 
terceiros; contudo, precisa “resistir à tentação” 
de se envolver excessivamente com a especia-
lidade que lhe é mais afim, sob o risco de per-
der a noção do todo e eximir o supervisor de 

sua responsabilidade, 
desestimulando-o.

Uma equipe de 
engenharia pode 
conduzir mais de 
um empreendimen-
to ao mesmo tempo, 
mas isto é incomum 
em EPCs, mesmo 
nos de menor porte. 
Normalmente, nes-
sa modalidade as 
lideranças da equi-
pe são dedicadas ao 
empreendimento, 
configurando uma 

estrutura “projetizada”; certos profissionais 
ou especialistas podem participar sem dedi-
cação integral.

ATIVIDADES INICIAIS NO
EMPREENDIMENTO

Entre as atividades iniciais estão: (i) emis-
são da “norma de coordenação”, que deter-
mina as responsabilidades de cada função, 
identifica os contrapartes das equipes do 
epecista e do cliente e as regras de comuni-
cação; (ii) o plano de execução, que explica a 
metodologia de desenvolvimento do projeto 
e o controle de pendências, podendo incluir a 
sistemática de administração das variações de 
escopo; (iii) abertura do sistema de emissão e 
controle da documentação, com acesso, em 
meio digital, para as partes envolvidas.

Nessa fase se dão atividades criativas de 
grande valor, tais como: 
a) Exercício de “brown paper” para desenho 
do cronograma físico; os supervisores se 
reúnem para montar o cronograma físico 
nível 2, partindo de marcos contratuais de-
finidos e “colando” as atividades represen-
tadas por bilhetes adesivos sobre um longo 
rolo de papel. 
b) Exercício de identificação de pontos de 
melhoria do projeto, com benefício em ter-
mos de custo, prazo, “construtibilidade” e 
operacionalidade; esse exercício deve ser 
realizado constantemente e suas conclusões 
devem ser apresentadas ao cliente confor-
me a conveniência; 
c) Nova análise de risco do empreendimento 

(a primeira análise é feita durante o orça-
mento da proposta). 
d) Encontros de familiarização com o con-
trato, que podem ser na forma de um semi-
nário curto. 
e) Formação da Work Breakdown structu-
re (WBs) do empreendimento: comumente 
a WBs, ou Estrutura Analítica do Projeto 
(EAP), é expandida para definir a divisão de 
escopo entre as principais partes envolvidas, 
incluindo o cliente, o epecista, fornecedores 
de tecnologia na forma de equipamentos ou 
serviços e outras partes envolvidas − caso 
em que pode tornar-se um anexo do con-
trato que orienta a administração do esco-
po ao longo do empreendimento. A figura 2 
mostra, como exemplo, parte de uma WBs 
típica usada em empreendimentos EPC. 

Além dessas atividades, outras são mar-
cos gerenciais importantes, sendo reporta-
das à diretoria, como as reuniões de trans-
ferência e de abertura. 

A engenharia participa, ainda, da ela-
boração da “vendor list” de equipamentos, 
materiais e serviços.

DESENVOLVIMENTO DO
EMPREENDIMENTO

A fase inicial do empreendimento mui-
tas vezes se dá de forma atribulada, pois os 
prazos de um EPC normalmente exigem uma 
rápida mobilização, sem que a equipe este-
ja totalmente montada e sem que as várias 
partes se conheçam o suficiente. Uma vez 
montado o núcleo básico da equipe e emiti-
da a documentação de coordenação, a rotina 
de execução do empreendimento vai se im-
pondo à medida que as partes vão se fami-
liarizando. Para um epecista, é fundamental 
conhecer a cultura do cliente, seus métodos 
e preferências, a fim de se adaptar, sendo que 
a adaptação se dá mais por parte do epecista 
do que do cliente – e a equipe de engenharia 
deve estar preparada para isso.

A norma de coordenação estabelecerá a 
rotina das reuniões internas de coordenação: 
uma vez por semana, em horário impreterível, 
com duração prevista de duas horas, deven-
do incluir os supervisores e as lideranças de 
planejamento e de suprimentos e, se possível, 
de construção e de comissionamento. Nessa 

Figura 1 - Organograma típico de um contrato em regime EPC
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reunião o GE deve transmitir à equipe as in-
formações relevantes sobre o andamento do 
empreendimento e também de outros em-
preendimentos e concorrências que o afetem. 
Manter a equipe bem informada sobre aspec-
tos relevantes, mesmo que não sejam de sua 
influência direta, contribui para mantê-la mo-
tivada e propicia o surgimento de boas ideias. 
Ressalta-se neste ponto a importância do 
conceito de ciclo do empreendimento.

É necessário enfatizar que cada supervi-
sor de disciplina é responsável pelo orçamen-
to, pelo prazo e pela qualidade do seu produto 
− produto esse que é a unidade funcionando 
ao longo de sua vida útil, e não apenas a do-
cumentação de engenharia emitida!

É recomendável que na reunião semanal 
de coordenação os assuntos técnicos se-

jam levantados, mas não necessariamente 
aprofundados e esgotados. Dependendo da 
complexidade, reuniões específicas devem 
ser agendadas. A ata da reunião anterior e a 
“lista de pendências” servem adequadamen-
te como agenda. 

Normalmente haverá também uma reu-
nião periódica com o cliente, em que se se-
gue também uma rotina padronizada.

A equipe de planejamento emite os “re-
latórios mensais de progresso” e prepara as 
reuniões internas de acompanhamento, nas 
quais os resultados são apresentados à di-
retoria em formato padronizado. Cada su-
pervisor preenche o relatório com o status 
atual e atividades previstas e participa da 
reunião interna de acompanhamento.

A administração do escopo é um tema 

amplo, de grande importância e abrangên-
cia, cuja discussão excederia o espaço deste 
artigo. De um modo geral, pode-se afirmar 
que a engenharia é a equipe mais habilitada 
a identificar e defender variações de esco-
po, pelo conhecimento técnico que tem do 
empreendimento. Por essa razão, o GE pode 
assumir a administração de escopo, mas, 
dependendo do porte do empreendimento, 
um gerente pode ser designado especifica-
mente para essa função. A administração de 
escopo pela engenharia não tratará apenas 
dos itens físicos (materiais, equipamentos, 
serviços) incluídos ou excluídos do forneci-
mento contratual, mas também da avaliação 
constante das responsabilidades envolvidas 
nas eventuais mudanças de escopo ou pra-
zo. Aparentemente as mudanças podem ter 

Figura 2 - Extrato de uma WBS/Divisão de Responsabilidades, na disciplina de Instrumentação e Controle. A WBS abrange todas as disciplinas do 
empreendimento, incluindo atividades gerenciais, de operação e manutenção. As colunas da direita indicam os responsáveis por cada atividade em 
cada fase (S=Supplier, P=Epecista)
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uma influência pequena no fornecimento 
e seu custo, mas podem acarretar riscos 
adicionais.

Tradicionalmente, a engenharia produz 
as especificações técnicas para compra e as 
análises técnicas de propostas de fornece-
dores de equipamentos e materiais. Em EPCs, 
a engenharia deve também, rotineiramente, 
acompanhar as atividades dos fornecedo-
res, sempre que houver maior teor técni-
co: equipamentos que venham em pacotes 
multidisciplinares, que tenham garantias de 
performance, cujos detalhes de instalação 
comprometam o restante do projeto, e ou-
tros casos. É boa prática que a engenharia 
lidere a reunião de abertura com fornece-
dores dessa categoria, que revise e comente 
os relatórios de inspeção e, quando houver 
garantias de performance, que testemunhe 
e aprove os testes de aceitação de fábrica e 
de campo. Em todo caso, a administração 
dos fornecimentos permanece com a ge-
rência de suprimentos, e a participação da 
engenharia não dispensa a atuação de uma 
equipe especializada de inspeção.

ATUAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS
Em EPCs, normalmente a mobilização 

do canteiro de obras se dá muito antes da 
conclusão do projeto de engenharia. Assim 
sendo, a engenharia é chamada a visitar ou 
mesmo a se instalar no canteiro para apoiar 
as atividades, sendo o engenheiro residente 
responsável pela interface com a equipe ba-
seada no escritório; a equipe de residentes 
vai aumentando com o desenvolvimento 
da obra, podendo chegar a contar com um 
engenheiro de cada disciplina e com proje-
tistas. A presença e atuação desse time de 
engenharia pode contribuir decisivamente 
para a qualidade da implantação.

Contudo, uma equipe de engenharia 
de campo muito numerosa pode ser sinal 
de mudanças excessivas ou prazos mal ad-
ministrados. O ideal é que o projeto, ao ser 
concebido no escritório, contenha as infor-
mações adequadas (nem a mais nem a me-
nos), que os procedimentos de garantia da 
qualidade deem aos construtores e monta-
dores a autonomia apropriada e que a fisca-
lização de campo seja competente.

O nível adequado de 
informação de projeto 
para construção, por sua 
vez, depende da cultura 
local e da capacitação 
dos empreiteiros sub-
contratados. Por exem-
plo: nos Estados Unidos, 
a documentação de pro-
jeto “para construção” 
não costuma incluir iso-
métricos de linhas finas, 
eletrodutos aéreos ou 
detalhes de armadura, 
documentos que, nor-
malmente, são necessá-
rios à execução de obras no Brasil. Há casos 
de experiências de sucesso em que o epecista 
optou por avançar com o detalhamento até 
um nível dentro do escopo típico da enge-
nharia do produto, contribuindo assim para 
o desenvolvimento da capacitação do forne-
cedor e minimizando os riscos de construção 
e de operação.

Cabe aqui uma observação sobre pro-
jetos executados em meio a instalações em 
operação. Ao contrário dos greenfield, esses 
empreendimentos requerem investigações 
muito além da topografia, sondagem, resisti-
vidade, interferências e outras usuais. Muitas 
vezes nem sequer existe a documentação as-
built e a participação do pessoal de O&M do 
cliente passa a ter uma influência preponde-
rante; assim sendo, sua cultura deve ser com-
preendida e respeitada, o que inclui o fato de 
que sua prioridade é, naturalmente, a conti-
nuidade da operação, e não necessariamente 
as do projeto em implantação. Integrar-se 
com esses profissionais e recorrer à sua ex-
periência contribuem significativamente para 
o êxito do projeto e da implantação. 

Excetuando a fase de projeto propria-
mente dita, o comissionamento é a etapa 
do empreendimento que demanda a maior 
participação da engenharia. É altamente re-
comendável que engenheiros e técnicos da 
equipe de projeto venham a fazer parte da 
equipe de comissionamento, principalmente 
das disciplinas de processo, elétrica e I&C. 
Para pôr em marcha os principais sistemas e 
equipamentos, o ideal é que se possa con-

tar com o apoio in loco dos profissionais da 
equipe de engenharia responsáveis pela sua 
especificação e compra, particularmente na 
partida de grandes máquinas rotativas, sis-
temas de tratamento químico, subestações, 
sistema digital de controle, entre outros. 

Nessa fase, muitas vezes há sistemas pro-
visórios a montar, como linhas de água, vapor, 
produtos químicos e efluentes, alimentação 
elétrica para força e controle e estruturas 
temporárias de suportação de tubulações. A 
engenharia deve contribuir com sua criativida-
de na montagem e desmontagem seguras e na 
preparação de certos procedimentos específi-
cos para a realização de testes. Nesse caso, é 
necessário investigar todas as condições con-
tratuais de maneira a alocar adequadamente 
as responsabilidades sobre o desempenho e 
eventuais penalidades ou bônus.

COMUNICAÇÃO
A experiência comprova que, de fato, 

grande parte dos problemas num empre-
endimento é causada ou potencializada por 
comunicação deficiente. E também compro-
va o princípio preconizado pelo PMI, de que 
o GE deve aplicar noventa por cento de seu 
tempo comunicando-se.

Num empreendimento EPC há, normal-
mente, um grande número de empresas 
participantes, o que causa um volume sig-
nificativo de informações que precisam ser 
controladas, transmitidas, distribuídas, mo-
nitoradas, arquivadas e resgatadas de for-
ma confiável. A engenharia tem o papel de 

Figura 3 - Equipe de engenharia, planejamento e comissionamento,
baseada num grande canteiro de obras
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ção técnica do empreendimento; por isso, a 
prática comum é manter o arquivo técnico 
sob o controle da engenharia.

Não cabe aqui discutir as causas de uma 
comunicação deficiente, mas um sistema 
bem organizado, com fluxo contínuo e efi-
ciente de informações entre todas as partes, 
é fundamental para o sucesso do empreen-
dimento. O uso do jargão do PMI contribui 
nesse sentido.

A norma de coordenação deve estabelecer 
regras gerais para a comunicação. Os contra-
partes da engenharia do epecista e do cliente 
devem ter liberdade para conversar e esclare-
cer assuntos técnicos − um e-mail nem sem-
pre substitui um telefonema! Recomenda-se 
que a troca de e-mails seja livre, com cópia 
para os GEs. No entanto, os especialistas e, 
em particular, os supervisores devem acionar 
o GE sempre que identificarem uma variação 
do escopo, com possível impacto em custo, 
prazo ou alguma responsabilidade contratu-
al. Nesse caso, a correspondência solicitando 
ou autorizando uma mudança deve ser ofi-
cial, idealmente por meio de carta numerada, 
e não via texto de e-mail.

A centralização da comunicação é um 
risco comum, a ser evitado. Muitas ve-
zes as partes decidem − e oficializam por 
meio de norma de coordenação − que a 
comunicação entre as empresas deve fluir 
unicamente por intermédio de seus GEs 
ou demais gerentes. Atualmente, com os 
recursos digitais disponíveis e nos prazos 
contratuais usuais, essa centralização traz 
mais malefícios do que benefícios: além de 
retardar a tomada de decisões e as ações, 
prejudica a distribuição ampla das infor-
mações. A intenção de centralizar se pren-
de, no mais das vezes, à preocupação com 
a manutenção do escopo e dos custos. No 
entanto, a experiência tem demonstrado 
que os supervisores de disciplina são in-
terlocutores atentos e capazes de trocar as 
informações técnicas sem divergir do esco-
po contratual. A centralização excessiva e 
a “filtragem” de informações também pode 
ter o efeito de desestimular a equipe, que 
perde em autonomia e criatividade.

Embora seja a principal interface técnica 

com o Cliente, o GE não deve monopolizar as 
informações, sob o risco de ficar sobrecar-
regado e de prejudicar o fluxo da comunica-
ção. Assim sendo, deve sempre compartilhar 
esses dados com os integrantes da equipe 
envolvidos no assunto.

A reunião semanal de coordenação é o 
instrumento mais eficaz para o propósito de 
manter a equipe informada. A equipe preci-
sa ter uma noção clara do todo e dos rumos 
do empreendimento a que ela se dedica, 
incluindo aí o resultado financeiro, as opi-
niões do cliente e da diretoria, o andamento 
da obra etc.

Frequentemente o próprio cliente é res-
ponsável pelo fornecimento de equipamen-
tos críticos para o empreendimento, ficando 
eles fora do escopo do epecista. É o caso, 
por exemplo, de grandes turbogeradores e 
caldeiras que equipam algumas usinas ter-
melétricas brasileiras recentemente cons-
truídas. A engenharia do epecista deve, de 
preferência, se comunicar livremente com o 
fornecedor do cliente em relação a assun-
tos estritamente técnicos, que constituem a 
maior parte das necessidades do empreen-
dimento. O cliente, e seu “Owner’s Engineer”, 
se houver, devem receber cópia de todas as 
comunicações.

TRABALHANDO COM INTERLOCUTORES 
DE OUTRAS CULTURAS

A comunicação em outras línguas é 
uma necessidade cada vez mais presente. 
se a comunicação em português entre pro-
fissionais brasileiros requer cuidado, em se 
tratando de culturas estrangeiras o desafio 
pode ser muito maior. Não só pelo domínio 
da língua estrangeira em si (normalmente 
o inglês), mas pelos hábitos de comunica-
ção, em que se incluem a própria validade, 
qualidade e compromisso com a exatidão da 
informação por parte de quem a fornece e 
de quem a utiliza.

Mesmo as diferenças regionais da cultu-
ra brasileira têm seu papel na comunicação.

Ultimamente, cada vez mais empresas 
brasileiras têm participado de empreendi-
mentos com investidores e fornecedores 
estrangeiros que não se limitam mais aos 
norte-americanos, europeus ocidentais ou 

* João Fontoura é engenheiro mecânico com mestrado 
em termodinâmica e certificação PMP, exerce a função 
de gerente de Engenharia da Promon Engenharia Ltda., 
tendo atuado em diversos EPCs de usinas termelétricas 
e outras unidades industriais
E-mail: joao.fontoura@promon.com.br
** Luiza Carneiro é engenheira civil com certificação 
PMP, exerce a função de diretora de Projetos da Promon 
Engenharia Ltda. 
E-mail: luiza.carneiro@promon.com.br

japoneses, principais fontes da nossa cultura 
técnica; essa participação tem se estendido 
de forma inevitável à Ásia, em particular à 
China e à Índia.

As práticas chinesas de padronização de 
projeto com ganho de escala, por exemplo, e 
sua organização em institutos, bem como seus 
hábitos de convivência profissional e social, 
são aspectos interessantes e importantes, que 
devem ser compreendidos e, até onde possível, 
aceitos, em favor do sucesso do empreendi-
mento. Em particular, as práticas de negocia-
ção – não somente de preços, mas de escopo, 
de responsabilidades e de prazos – são muito 
diversas e requerem toda a atenção.

CONCLUSÕES
A experiência demonstra que a equipe de 

engenharia deve assumir a liderança técnica 
no gerenciamento de empreendimentos em 
regime EPC. Entre as necessidades de integra-
ção está a participação intensa nas atividades 
que extrapolam serviços de projeto executi-
vo propriamente ditos, mas que requerem o 
conhecimento de engenharia: planejamento, 
suprimentos, construção, montagem e co-
missionamento. sua participação no geren-
ciamento do escopo é fundamental, pelo 
conhecimento que a equipe detém do empre-
endimento. Quanto à comunicação, deve ser 
ampla e organizada, respeitando as diferenças 
culturais. O resultado de um empreendimen-
to conduzido com atenção a esses aspectos 
tende a ser positivo em relação à consecução 
de suas metas, e será também gratificante do 
ponto de vista individual e de equipe.
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